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Anvisningar för angivande av affiliering vid
publikationer utgående från sjukvårdsenheter i
Västra Götalandsregionen
Bakgrund
För utvärdering av universitetssjukvården och den vetenskapliga produktionens kvalitet och
omfattning i så väl sjukvård som vid universitet spelar bibliometriska analyser en stor roll. Dessa
analyser ligger till grund för fördelning av såväl ALF-medel som den prestationsbaserade andelen av
statens ersättning till universiteten.
För att dessa analyser skall ge en rättvisande bild är det viktigt att alla vetenskapliga publikationer
inom det hälsovetenskapliga fältet med författare verksamma i Västra Götalandsregionen kan sökas
ut och fångas samt att de bokförs på rätt huvudman. Speciellt gäller detta publikationer som helt
eller delvis utgår från sjukvården och där det finns ett stort antal adresser som kan vara aktuella att
ange. Det är också viktigt att ha en tydlig och enhetlig policy beträffande personer som har
affilieringar till mer än en huvudman.
Angivande av adress för författare med affiliering till sjukvården i Västra
Götalandsregionen och för publikationer som härrör från sjukvårdsenhet i Västra
Götalandsregionen
Som affilierad till sjukvården räknas den som har anställning i någon form inom sjukvården i Västra
Götalandsregionen (VGR), även personer med förenade anställningar. Det finns ingen säkerställd
lista över sjukvårdsenheter som fångas vid utsökning och som kan kopplas till specifika publikationer
men angivande av ”Region Västra Götaland” säkerställer att publikationen hittas och kan bokföras
till VGR. Adressen anges ordnad från största till minsta enhet i två eller tre nivåer följda av ort och
land enligt följande mall:
Region Västra Götaland, Hospital xx, Department of yy, [Ort], Sweden
Exempel:
• Region Västra Götaland, Vårdcentralen zz, [Ort], Sweden
• Region Västra Götaland, Annan vårdenhet, [Ort], Sweden
• Region Västra Götaland, Kungälv Hospital, Dept of Psychiat, Kungälv, Sweden
• Region Västra Götaland, Primary Care Rehabiltation, Närhalsan Biskopsgården, [Ort], Sweden
• Region Västra Götaland, Sahlgrenska University Hospital, Dept of Cardiology, Gothenburg,
Sweden
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Författare med annan affiliering än sjukvården i VGR
Medförfattare till publikation delvis utgånget från sjukvården i VGR men med annan huvudman
anger affiliering i enlighet med denne huvudmans anvisningar. Se speciellt anvisningar från
Sahlgrenska akademin. Som affilierad till universitetet räknas den som har anställning eller nära
vetenskapligt samarbete med minst en forskargrupp på Sahlgrenska akademin och har ett x-konto.
Motsvarande gäller för medförfattare från annan sjukvårdshuvudman (offentlig eller privat), annan
högskola eller annat universitet eller institut eller företag.
Delade affilieringar
För författare som har affiliering till fler än en huvudman är principen att man anger de faktiska
förhållandena. För författare med tillhörighet till såväl sjukvård i VGR som universitet, till exempel
författare med förenade anställningar, innebär det att man anger separata affilieringar till båda
huvudmännen enligt anvisningar från respektive huvudman. Det är viktigt att inte blanda ihop
affilieringarna utan att i publikationen ange till exempel sjukvårdsadressen för sig och universitetsadressen för sig.
Motsvarande gäller för författare med delade anställningar hos andra huvudmän, tex. sjukvården i
VGR och exempelvis Chalmers, läkemedelsföretag eller annat universitet i Sverige.
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